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Alundavisan
 

Gossen min bor i Alunda by, 
Alo Alunda, Alunda lej! 

Ögon har han blå som himlens klara sky, 
Alundalunda Alo. 

Går med sin lie lätt som en vind, 
Alo Alunda, Alunda lej! 

Litet bränd av sol´n med frisk och röd om kind, 
Alundalunda Alo. 

Nyss red han sina hästar i vall, 
Alo Alunda, Alunda lej! 

Aldrig sågs en fåle bättre skött i stall, 
Alundalunda Alo. 

Går han i dansen sedig och blyg, 
Alo Alunda, Alunda lej! 

Ser han på en flicka, sker det just i smyg, 
Alundalunda Alo. 

Pingstdag om kvällen kom han till mig, 
Alo Alunda, Alunda lej! 

"Rosa lilla, hör vad jag vill säga dig!" 
Alundalunda Alo. 

"Rosa! min Rosa, älskar du mig?" 
Alo Alunda, Alunda lej! 

"Du får nog en annan, tag din korg och tig." 
Alundalunda Alo. 

Kom så till mig en midsommarkväll, 
Alo Alunda, Alunda lej! 

Gick med mig i dansen lättlig och snäll, 
Alundalunda Alo. 

Flickor, bara tyst, men tillstå jag vill, 
Alo Alunda, Alunda lej! 

Hur det var, en kyss det krångla han sig till, 
Alundalunda Alo.
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"Rosa", han sade, "skall jag dö av sorg", 
Alo Alunda, Alunda lej! 

Här har du min hand, jag tar igen min korg, 
Alundalunda Alo. 

 

Text: A. A. Afzelius
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Avskedet
Hur sorgligt är inte livets skiften

Två älskande sutto på Bråvikens strand,
där kärlek besjöngs utav myggen.

De höllo varandra så trofast i hand,
och vågorna slog dem i — ryggen!

De skulle nu skiljas de älskande åt,
och avskedets stund den var inne,
och ögonen röda och våta av gråt

hon torkade jämt med en — pinne!

Små fåglar som sutto så tyst på en gren,
fick höra de älskande gråta,

då gräto de äfven så buskar och trän
och kvistar och löv blevo våta.

Ett hjonelag trätte där högt på en kull' —
de hörde hur tårarne skvätte; —

då gräto de även, för sällskapets skull',
och skvätte och vätte och trätte!

En gumma som gick och plockade svamp
fick höra den gräsliga sorgen;

då grät hon och stackarn tills hejdlöst hon damp
till marken och krossade korgen.

En hare som satt i en buske så blyg
det avskedet svårt månde röra —

han fällde de bittraste tårar i smyg,
och torkade ögat med öra'.

Ja, hela naturen var full utav gråt,
från örn till den flitiga myra;

och solstrålen själv kändes fuktig och våt,
och luften den doftade syra.

I avskedets sista högtidliga stund —
nej aldrig jag glömmer den scenen —

hon sög sig förtvivlat fast vid hans mun,
och hängde och sprattla med benen!
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Barndomshemmet

Där som sädesfälten böja sig för vinden
och där mörkgrön granskog lyser bakom dem, 

står den röda lilla stugan invid grinden 
som i forna dagar var mitt barndomshem.
Det var sol och sommar i de gröna hagar 
när som artonåring jag därhemma var. 

Men de minnen jag har kvar från dessa dagar 
är de bästa och de vackraste jag har.

   Ifrån landet uti väster tanken glider 
   hem till kära gamla Sverige då och då. 

   Fast det nu har svunnit många långa tider, 
   barndomshemmet har jag aldrig glömt ändå.

Jag är gammal och nu lever jag på minnet
av mitt hem och mina drömmars vackra land.
Det som fordom brukat fängsla barnasinnet

står tydligt för min inre syn ibland.
Uti hemmet fick jag allt vad jag begärde, 

jag förstod det kanske först när jag blev stor. 
Och föräldrarna mig livets goda lärde, 

nu de äro borta, både far och mor.

Och min flicka sen, det fanns ej hennes like,
hon var solen i mitt liv när jag var ung.

Nu hon vilar uti dödens kalla rike,
jag står ensam här, och världen syns mig tung.

Och jag står då upp och griper vandringsstaven, 
men mitt lyckoland är endast en chimär, 

ty härute ska jag bäddas ner i graven, 
långt från hemmet och från dem jag hade kär.

Text: Karl-Ewert
Musik: Paul Dresser
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Beväringsvisa  
Jössehärsbeväringa

Å Jössehärs beväringa i krigarens gestalt. 
För se mod då finns i bröstet å hjärte överallt. 

Den andre uti juni marschera vi åsta' 
Te Trossnäshea så listeli' å gla'.

Å sablarna di blänkte under himmelen den blå, 
Gevädersbaljonettarna di gjorde likaså; 

Ja, hurra för di pojkar, som på Trossnäshea gå, 
Äxeschisen di snart sej lära få.

Å konung Carl den tolfte i sitt attende år 
Kumdera svenska hären uti Taffland där han låg. 
Där åtta stocken svenskar slog åtti tusen man, 

Å ryske kejsarn va' ma' te stor skam.

Å mins ni Gustaf Vasa, å tänk en töcken kär, 
Han lär ha vart den värste, som 'ha' slogs i någa här. 

När fienden feck sekte på'n, i hennes hjärte glack, 
Men han fyllefna ma kuler, s'att ho' sprack.

A tänk pä Gustaf Adolf, å kom ihåg hans öl; 
Trehundrasjuttiåtta den psalmen själv  han gjort, 

Förfäras ej i pojkar, fast fienden är stor, 
Vi ska slåss emot lag och rellejon.

Ja, hurra nu I pojkar för kafftin Nackuler, 
För medt i värsta striden, dit skall han föra er, 
Att slåss för Jösshärsjäntera, di ljuffeliga smä, 

Å för frua kaffetenska också.

Jödde i Göljaryd
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Calle Gla Mä Sola  
Kalle Gla Mä Sola

 
Gla va Lars i Hôsera,

Erk mä Mun va åg litt gla,
gla va Jan där Nola,

men den aller gla´ste va
Kalle Gla,

Kalle Kirom-lirom-la,
Kalle Gla mä Sola.

Va dä bröllôp nôastans,
va dä jäntefal å dans,

va`n den varste kär`n sôm fanns
jämt på hele jola.

Erk å Lars, kamraten hans,
feck e snudi tös te mans

e feck Jan där Nola;
brura sjôl mä ring å krans
töckte Kalle Gla va hans,

svang´a, slang´a, sang å sa:
Här ä brura, här ä ja,

Kalle Gla,
brura ho vell hellre ha
Kalle Kirom-lirom-la,
Kalle Gla mä Sola,

än si ega Ola. 

Ble dä sen att boen ba
gôsera

varsego gå fram å ta
dä som stog på bola.

”Ja”, sa Lars i Hôsera,
Erk mä Mun feck åg fram ”ja”,

”ja”, sa Jan där Nola –
 den som aller gla´est sa:

”ja”, å ”tack, ska boen ha”,
dä va Kalle Gla.
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Ble dä däng å slôssing da,
sôm dä allt för jämnan va,
däng feck Lars i Hôsera,
Erk feck åg så tämli bra

bå tå slô å riv å dra,
däng feck Jan där Nola – 
den sôm varste dängen ga,

boffla, boxa, sang å sa:
”Kirom-dirom-lirom-la”,

dä va Kalle Gla. 

Boen sjôl ga Kalle stut,
brura kasta Kalle ut,
ätter slängd´en Ola,

Erk å Lars sôm brör å duss
feck tehoppers samme skjuss,

ut for Jan där Nola. 

Sist når stôga blankt va ren,
låg han sjôl ve närmste sten,

uttaför, där sola sken,
full å gla å gnola:

Kirom-dirom-lirom-la,
tocken bra å roli da,
tocka sol te vare gla,

trinn ä sola,
trinn ä ja,

trinn å gla sôm sola.

Text: Gustaf Fröding
Musik: Helfrid Lambert
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 Dansen På Lyckoskär 
Dansen På Svinnsta Skär  

Dansen den går uppå Lyckoskär,
hör klackarna mot hällen.

Gossen han svänger med flickan kär
i stilla sommarnatt.

Blommorna dofta från hagen där
och många andra ställen

och mitt i taltrastens kvällskonsert
hörs många muntra skratt.

Ljuvlig är sommarnatten,
blänkande vikens vatten.

Och mellan bergen och tallarna,
höres musiken och trallarna.
Flickan har blommor i håren,
månen strör silver i snåren.

Aldrig förglömmer jag stunderna där
uppå Lyckoskär.

Gossen tar flickan uti sin hand
och vandrar nedåt stranden,

lossar sin jolle och ror från land
bland klippor och bland skär.

Drömmande ser han mot vågens rand
som rullar in mot sanden,

kysser sin flicka så ömt ibland
och viskar "Hjärtans kär".

Solen går upp bakom Konungssund
och stänker guld i vågen.

Fåglarna kvittra i varje lund
sin stilla morgonbön.

Gäddorna slå invid skär och grund
så lekfulla i hågen.

Men sista valsen i morgonstund
man hör från Lyckoskär:

Text och Musik: Gideon Wahlberg
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Den Lustige Kopparslagarn
Der Kreuzfidele Kupferschmied / The Jolly Coppersmith

När jag invid mitt städ får stå
Och duktigt hamra på;

Och när till en "knaber" ej fattas fyrkar små.
Då ar jag nöjder med min dag,

då andas fritt mitt bröst,
då sjunger jag till hammarns slag

med hög och ljudig röst:
La la la la la la la la la la la la la, etc.

Och tittar hjärteungen min
igenom fönstret in,

då blir jag i blinken så nyter i mitt sinn,
ty hennes blick, som solen varm,

rakt i mitt hjärta går,
och sätter fart uti min arm

så att den bättre slår.
La la la la la la la la la la la la la, etc.

Om sorgen mig for nära går,
han släggan smaka får.

Jag smekar min flicka, och tar på tand en tår.
På kopparslagarn går min själ

det ej den minsta nöd,
ty han bekymren slår ihjäl

och sjunger till sin död:
La la la la la la la la la la la la la, etc.

Carl Peter
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Dä Va' En Gång En Gubbe

Dä va’ en gång en gubbe som bodde i ett hult, 
Han hade ej ett enda hår uppå sin gamla skullt. 

Tra la la la la la, trä la la la la la la. 
Han hade ej ett enda hår uppå sin gamla skullt.

För han hadd' e' lea  käring som i hans lockar drog, 
Ho stret å drog å halade till dess att gubben dog. 

Tra la la, etc.

När gubben väl va döder å lagder uppå bår, 
Då gick hans själ å irrade liksom ett vilse får. 

Tra la la, etc.

Så kom han te St. Peter som står ve himlens port 
Han frågte lilla gubben min va månde du ha gjort. 

Tra la la, etc.

Ja ä' en stackars gubbe som råkat ut i drift, 
Ty ja' uti mit arma liv en gång ha varit gift. 

Tra la la, etc.

St. Peter kunde fatta en sådan sorgli' lott,
Han sade, "lilla gubben min, kom in i himlen blott."

Trä la la, etc.

Nog längtar ja sa' gubben, ifrån allt släp å slit, 
Men ja går ej i himmelrik' om käringa kommer dit. 

Tra la la, etc.
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  Fest Hos Gustafsons  

Hör man ett glam i Birka, fram emot elva cirka, 
ett par tre dragspel gnälla, massor of korkar smälla, 

skärvor av glas som falla, ungdom som högljutt tralla, 
salvor af skratt som skälla — säg, vad är det då? 

Då är det fest hos Gustafsons, Birkagatan tjugutvå,
då är det fest hos Gustafsons, Birkagatan tjugutvå.

Hör hur det brakar, hör ihur det knakar,
hela huset vakar, för Gustafsons skull.

Hör man i trapp och farstu, någonting a la Mars du, 
ljudet av heta kyssar, när man förbi dem kryssar, 

jumping så taket gungar, smällar från äss och kungar, 
blandat med rop av ungar, — säg vad är det då?

Grannen som bor inunder, hör blott ett brak och dunder, 
kronan i taket slänger, lamporna går ur gänger, 

vägglössen tappa tagen, tro det är ytt’sta dagen, — 
familjen själv står slagen, — säg, vad är det det då?

Kalle Nämdeman
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Finska Valsen

Nu är det doft ifrån hägg och syren, 
violerna små kring tufvorna stå,

och hvar liten blommande blomma på ren, 
hon lyser i kvällsolens sken, fallera.

Å hvarje flecka går så säll i sommarkväll 
te dans där bort i vägen,

lite' smått förlägen, 
men ändå så trägen. 

Hvarje pojke gör sej finer, så han skiner 
lika grann som sola, —

gnolar gör enhvar uppå en ton sä bra å gla, fallera. 

Spelleman stämmer fiolen,  
Lisa ho' tummar pä kjolen: 

"Töser I hörde triolen;
nu spelar dom våran vals!"

Trasten han sjunger om kärlek och hopp, 
å göken han gal ner uti en dal,

å lärka ho' drillar kring svindlande topp 
å styr uti rymda sitt lopp, fallera.

Å så från klarinetten 
ljuder så polkettön 

uti aftonstunden
öfver sjö och sunden gör dess eko runden. 

Pyntad sä med kransen
hvirflar om i dansen hvarje tös i bygden. 

Brygden, som vi ha, den smakar oss så bra, ack ja, fallera.

Dansen bland blommor å blader 
den gör en sä löckli å gläder. 

Spell' inga jeremiader,
nej bara en glädjens låt!
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Slutad är valsen å se'n med min vän 
vandrar jag hän ibland skogens trän.

I morron så blir det en helt annan sväng 
te gno uppå åker och äng, fallera.

Se Anna, Stina, Adelfina, Kajsa, Britta, 
hur de gå och titta
att en pojke hitta, 
jäsingen besitta. 

Lurar pojkar gör dom, 
deras lif förstör dom; 
tror I att det rör dom? 

Dör dom —
ä' de' för dom inte få, den dom vell ha, fallera.

Ja — fleckor di ä' liksom strömmen, 
som brusar ett tag å försvinner. 
Fleckor di ä' liksom drömmen,

som skiftar hvarenda natt!

Text: Ernst Rolf
Musik: Hesikiel Wahlrot
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 Flickan Med Paraplyt  

E’ visa vill ja’ sjunga, som ä alldeles ny,
den handlar om e’ flicka, som gick mä paraply,

fast sola uppå himmelen av molna bortskymd var,
men högmodsanden stundom uti pigors hjärtan far.

Ho' va' e' fattig piga från Komfartuna by, 
som skaffa sej en fästman, som köpt'na paraply. 

Men hör I gosser alla, som har en liten vän 
köp aldrig paraplyer för sol på himmelen.

En da', när sola döljde sig bakom svartan sky, 
gick ho' mä högmodsanden i uppspänt paraply. 
Men Herren straffar sådant, det kan I lita på; 

å hören nu, hur rysligt det den pigan månde gå.

En virvelvind kom susande från svarta himlen ned
å högg i paraplye', så piga följde med.

Ho' sökte te att släppa den besten uti hast,
men fingrarna besynn'ligt nog ve skafte' hängde fast.

Så bar dä å' te väders, å hu då, hur dä gick! 
Ej ens att säga amen den stackars flickan fick. 

Dä hiskligt va' att skåda, så knappast dä nå'n tror, 
hur ho" till himla reste uti strumpor å i skor.

Så reste ho' till himla ifrån sin lilla vän, 
som skrek å ba' å ropte: "Sofi kom ner igen!" 

Han sprang å svor å hoppa å skrek båd' hi å hej! 
Men dä va' lögn i helsike ho' kunde släppa sej.

Lars Bondeson
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 Flickan På Bellmansro  

På Djurgårdsslätten, en sommarkväll, 
Ja' mötte honom, han va' så snäll. 

Ty mitt på slätten han knöt min sko, 
Å vi fick sällskap till Bellmansro.

Där uti gräset vi slog oss ned 
Allt intill roten utav ett träd, 

På samma ställe där Bellman stod 
När han sjöng visor på Bellmansro.

Han lade handen allt uti min, 
I mina ögon han titta in. 

Han lova kärlek, han lova tro, 
Han lova kvällsmat på Bellmansro.

Se'n la han armen omkring mitt liv, 
I fjärran hördes ett positiv. 

Musiken satte igång mitt blod 
Så ja' såg himmelen vid Bellmansro.

Se'n ville ja' ha den maten som
Han hade lovat när som han kom.

Han hade lovat mej kabeljo,
Men ja' fick senapssås, på Bellmansro.

Så gick han bort att beställa den 
Å sade, "Vänta, min dyra vän!" 
Ja' väntat länge, så ska I tro, 

Ja' väntar ännu vid Bellmansro.

Nu åren flyktat, de svunnit har, 
Å under tiden har han blitt kvar. 

Men får ja' fast på 'en, ja' slår min klo 
I både honom och Bellmansro.

Kalle Nämdeman
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 Flickorna I Nerke  

För flickorna i Nerke de för ett hiskligt ras
De kläda säj så granna, å gå uppå kalas.

Te' drängarna de tåga och näsevisst de fråga:
Säj, vill du bli min? Hopp s'an, stopp s'an propp s'an tjadeli å lej.

Hej lurifax i lurifax i tumeli å lej.
  

När lördagskvällen kommer, å sola ho gått ner,
Då ser man hela tjoge å understundom fler,

Två dränger under armen å bomull uti barmen, 
då söker dom sin hopp sa'n, stopp sa'n . . .

Så ta de på sej hatten, som ä av finer halm,
å koftera ä gjorda hos halta skräddar Palm.

Se'n hopper di å danser, å sjunger mens di  svansar.
Här har ja' nu min hopp sa'n, stopp sa'n . . .

Men andra dagens morgon, då ä de lagom kry. 
De  sticker sej i näsa, när de ska grannlåt sy. 

Då få de genast flytta, för de ej gjort nån nytta. 
Då får di för sin hopp sa'n, stopp sa'n . . .

Jag vill ej ha e fästmö  som ränner sa besatt.
Å ej kan stanna hemma hos sej e enda natt. 

Förr skjuter ja' mej i ryggen, så kroppen går i  stycken. 
Tar senna fatt på hopp sa'n, stopp sa'n . . .

Lars Bondeson  
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Fotograferingen

Skön Fina gick i lunden grön och tänkte på sin Sven.
Han hade loft na ett porträtt, ho’ honom ett igen,

För kärleken i bröste’ brann, se’n första gång di såg varann.

Fadderalla ladderadde rallalala fadderadde rallala. 

Å dristelig di arm i arm te fotografen klev
in på kontoret, där han satt å plitade å skrev.

Men Sven blev staendes så blyg, mens Fina snöt sej i förklädstyg

Men Fina först fick mål i mun' å ga' ett rent beske': 
"Ja, vill ta' å mej nu på stun', å Sven han vill så mä, 

å blir dä första riktigt bra, så vill vi nog ett dussin ha!"

Så satte han dom på en bänk, helt nära te varann.
Ä' såpa Finas anlet sken, å Svens va likadant.

De glodde som kaniner två att riktigt bra porträttet få.

Sen kröp han in uti ett skåp å bad dem sitta stilla,
Å tänka på sin gröna lund å lite' mera till.

Men bäst han skulle knäppa te satt Fina uti Svenses knä.

Nu är historien redan slut å glömd för länge se'n. 
Ett år därefter tror ja' visst blev Fina gift med Sven. 

I gröna lunden tiden gått, men Fina nog sitt dussin fått.

Lars Bondeson  
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Friarevalsen

Kom Adelfina, kom Adelfina, följ mej i valsen. 
Kom Adelfina, kom Adelfina, håll mej om halsen. 

Kom Adelfina, kom Adelfina, speleman spelar, 
Felar på sir fela fin, fallera.

Adelfina, du vet, ja ä1 gla' i dej,
Ä du gla' i mej, så säj inte nej.
Trallalla, trallallallallallallalej,
trallallallallalla, trallallallala.

Hjärtonge lella, tänk, om en annan tro du vell svära. 
Hjärtli'a kära, då månde vande hjärtat mett tära. 
Bort frå' mi' lella hjärteros får ja' segla på vågen, 

sörjefull i hågen min, fallera.
Adelfina, du vet, ja' ä gla' i dej . . .

Ja' vell dej giva, ja' vell dej giva gullring, som skiner. 
Ja' vell dej giva, ja' vell dej giva psalmebok finer. 

Ja' vell dej giva, ja' vell dej giva fästemögåva, 
Lova mej detta hjärtas tro, fallera.
Adelfina, du vet, ja' ä gla' i dej . . .

I Tjärnö korka, där ska' dä' lysa för oss, mi' Fina. 
Då utå' gläjje. Fina, mi' fina, grann ska' du skina. 
I kosterbåten, far din han sejlar se'n ätter prästen, 

Bjur'n te' bröllopsfästen, hej fallera.
Adelfina, du vet, ja' å gla' i dej . . .

Text: Göran Svenning
Musik: David Hellström
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 Frykdalsdansen 
Ut På Landsväjen

När som vällingklocka ringer oss på lördagskvällen in,
så blir bå' dräng å piga gla' te krype ur sitt skinn.

Alle jäntera ska tvätte sej ma såpa överallt,
å stöflera ska skine som  en nystekt palt,
Ut på landsväjen ma sin lella lella vän,

sen arm i arm ska di traske däruti skymningen,
å så kösses de när dä bäst bär te,

å som ju allti en början te kärlek ä'.

När harmonika ja' tager, som ja' under tröja har,
å" låter melodeja flyte lusteli  å klar,

se hur tösera di glutter bakom varje stugeknut',
för piglock dä' ä' gök, som lockar jänter ut.

Ut på landsväjen te sin lelle lelle vän.
Si där går fästman å vänter så glatt ma kärleken!

Titta hur iho' ler när ho' hömmen ser!
men inga kärlek de blir utta handklaver.

Och när körbärsvins-putellen jag ur fecko drager opp
så slicker sej om truten tvärt varenda rosenknopp,

Nå vesst köster dä e' krona, men dä smakar bra ändå,
å tialvstope' ä' lagom på en kväll för två
Ut på landsväjen ma sin lelle lelle vän

Först drack ja, så så ho', å så ja å tio' igen,
å ja va' så säll å ho' ble så snäll,

för ingen kärlek dä' blir utta vinputell.

Och när senna polskatakten ljuder från klaverets bas
Man slår sin arm om tösens hals, för så ska' flikker tas

När som jentera vill danse ä int värt te säje nej,
å tids nog hinner en väl ma' te vile sej
Ut på landsväjen ma sin lelle lelle vän

å så lövar 'ho träffs nästa lördagskväll igen
Ja så går de te, men ja' säjer de

att: "inga kärlek de blir utta ja ä' ma"!
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Från Frisco Till Cap
Alla Jäntor Ä' Lika

Nog för att du haver fått både kyssar och smek, 
å gyllne ringar å andra presenter. 

Å ja ha trott dina lögner å nattsvarta svek, 
å därför står ja nu här, som ett kräk. 

Säj, ä' du nöjder du, på alla fröjder nu, 
var ä' väl löftet du gav mig bakom logen? 

För först betog du 'mej, å se'n bedrog du mej, 
å så'na saker förglömmer man ej.

Du kunne nöjt dig med falskheten, otrogna vän, 
du kunne hållt dej till fagraste löften, 

för då kanhända att ja förlåtit igen 
å du fått njuta av kärleken än. 

Men de' har smärtat mej, att du har svärtat mej, 
ja, rent beljugit mej fuller på baken. 

Så fort ja hörde de', mitt hjärta rörde de', 
så ja 'beslöt för din falskhet få fre.

Du ska'nte tro att jag går här och sörjer mej blek,
du ska'nte tro att jag sitter å tjurar.

Nej ihär, min själ, har du gossen, som falskhet och svek
tar ackurat som de' vore en lek.

Ja tar å viker ja — ner på tropikerna,
ty där finns jäntor i drösvis, som vänta.

Vart enda niggerfjås, å alltid pigg, gunås,
så fort hon vädrar en swedish matrås.

Å var du lugn att ja nu beprövat mej har 
I all sorts kärlek som finnes i världen; 

varenda jänta har prejat att få mej till far, 
men ja har girat å alltid gått klar. 

Di australiska ä idealiska,
å di japanska å franska ä fagra. 
Å di i Spanien, di ä så dann i en, 

så att man shappar väl dit, strax igen.
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Å när man seglat från London till Frisco å Cap, 
ja rent av slitit en hund i atlanten, 

å närapå legat slukad i hajarnas gap, 
så de har varit en ren galenskap.  

Då ä de' rart, min vän, få gå ilann igen 
å träffa jäntan, som väntar på stranden; 
man ä så till sej så, så att man vill ej gå 
tillbaka till stormande världshaven blå.

Text: Martin Nilsson  
Musik: Ernst Rolf
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 Hjalmar och Hulda

På blomsterklädd kulle satt Hjalmar och kvad
om forntida bragder en gång.

och liljornas stjälkar och rosornas blad
sig bugade djupt vid hans sång

och fåglarna sutto så tysta på träden,
och gyllene axen på gungande säden,
de nickade bifall, och vårvindens fläkt

milt smekte hans panna hans krigiska dräkt.

Och hela naturen föryngrad och skön
och mild i dess festliga skrud,

med nyflätad blomkrans och vårmantel grön
nu log som en längtande brud

och glädjens och ärans och kärlekens minne,
de höllo sitt färgglas för ynglingens sinne,
och hoppet med vingar av guldflätad glans
ljuvt bjöd honom ryktets ovanskliga krans.

Då nalkades Hulda och drömmen försvann
för ynglingens tjusande syn.

Han såg endast henne, såg rodnan som brann,
likt purpur på snövita hyn.

Han kysste en tår från dess strålande öga,
han tänkte på världen och sorgerna föga.
Lycksalig han sjönk i den tillbeddas famn
och glömde bort ära och rykte och namn.

"Du älskar mig Hulda och jorden mig bär
bland rosor på daggpärlors stig.

Du älskar mig Hulda och sällheten är
ej mera en främling för mig.

Ty ledsnadens tomhet och saknadens smärta,
de finna ej vägarna mer till mitt hjärta.

Ty nu är naturen, o flicka, med dig
en paradisträdgård, ett Eden för mig.
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Men sviker du mig, se, då slocknar min sol,
då brister av ångest mitt bröst.

Då finns ej på jorden från pol och till pol
ej någon som skänker mig tröst.

Så svär mig nu Hulda, vid himlen som hör dig
att aldrig mig glömma, vart ödet än för mig,

att vara mig trogen i liv och i död
att älska din Hjalmar i lust och i nöd."

"Min Hjalmar," sad Hulda, med ljuv melodi,
och tillslöt hans mun med en kyss,

"hur ofta jag sagt dig, jag trogen skall bli,
detsamma jag svor dig ju nyss.

Så svär jag ännu vid den himmel som hör mig
att aldrig dig glömma vart ödet än för dig.

Att blott för min Hjalmar jag klär mig som brud
och sviker jag eden, så straffe mig Gud."

Och sjunken var solen och fullmånen log
så milt mot vårt älskande par,

kring kullen sin dimslöja aftonen drog,
men ändå så sutto de kvar.

Dock måste till olika hyddor de vandra,
men svuro än högt att bli trogna varandra,

och Hulda hon lovade möta sin vän
vid nästa dags skymning vid kullen igen.

Så levde den lycklige Hjalmar en tid,
och sommaren flydde sin kos,

med sommaren flydde den gyllene frid,
likt dagens förvissnade ros.

Ty nu utbrast krigets förödande låga,
från sörjande mön måste Hjalmar nu tåga
i härnad, och hulda med kärlekens glöd,

hon svor honom trohet i liv och i död.

Ett år var han borta och fredens oliv
nu växte i riket på nytt.

Slut var det grymma, det blodiga kiv,
och sorgen i glädje förbytt.

Med ax och med frukter sågs jorden sig smycka.
Då skyndade Hjalmar sig hem för att trycka

sin längtande brud till sitt trofasta bröst,
att byta dess saknad i sällhet och tröst.

27



Helt nära hans hem kom den åldrige Sven,
en granne, och tryckte hans hand.

"Välkommen, behjärtade yngling igen
från striden i främmande land."

"Tack, Sven," sade Hjalmar, "men hur mår min flicka?
Jag ilar till henne och snart skall hon blicka

med himmelskt förtjusande ögon på mig.
Du hindrar mig Sven. Jag begriper ej dig!"

Men Sven tog i betslet och ryckte hans häst
tillbaka den ystra ett steg:

"Jag fruktar du blir ingen välkommen gäst."
här stannade Hjalmar och teg.

"Bemanna dig yngling med mod för att höra
en tidning som hela din glädje skall störa.
Vet du att skön Hulda, förskräckliga bud,

i dag är den stolte Sebastians brud."

"O himmel! O avgrund!" röt Hjalmar och slog
förtvivlad stålhandskarna hop.

"Men endast du väntar, jag träffar dig nog."
Och döv för den åldriges rop,

i sporrsträck han red till den trolösas hydda,
där fönstren de voro med blomkransar prydda

och taket gav genljud av gästernas sång,
av harpors och bägares klang på en gång.

Här inträdde Hjalmar i krigarens skrud
och harporna tystna' med hast.

Förgrymmad han går till den trolösa brud,
och griper i brudkransen fatt.

Han sliter den vilt ur de mörkbruna håren,
så blek såsom låge hon redan på båren

satt Hulda med dödsskräck i bävande barm
för dårade älskarens hämnande arm.

Men brudgummen höjde mot Hjalmar sitt svärd
men Hjalmar han svängde ock sitt.

Då ropte han: "Usling! Att dö är du värd,
mitt svärd biter bättre än ditt!"

Som lejon de kämpade emot varandra,
en stred för livet, av hämnd stred den andra,

som eld lyste ögonens gnistrande par,
men segern än oviss än oavgjord var.
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Så stötte ung Hjalmar sin klinga med makt
i hatade motståndarns bröst,

men denne åt honom ren dödssåret bragt,
och blek och med rosslande röst

sjönk ynglingen ned vid förräderskans sida
som icke upphörde att gråta och kvida,
då hon på den döende älsklingen såg,

så skön som en avhuggen järnek han låg:

"O ve mig! O ve mig! Min Hjalmar jag svek!"
Hon ropte och händerna vred.

"Att svära är lätt, men det är ingen lek
att bryta så trolöst sin ed."

Och samvetskval lägrade sig kring dess hjärta,
och inom tre dagar hon dog utav smärta.

Vid sidan av Hjalmar hon jordade då.
Ett brudpar i graven de blevo ändå.

Var gång, säger sagan, när midnatten har
sin stjärnströdda florslöja sträckt

kring jorden och skylt den med vingarnas par,
går Hulda med silvervit dräkt

kring kullen där ofta med Hjalmar hon suttit
just där hon gjort eden hon trolöst har brutit,

och suckar och klagar så ängslig och blek:
"O ve mig! O ve mig!" Min Hjalmar jag svek!"

Wilhelmina Stålberg
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Hjärterövalsen

Hjärtans kära mö
lella vän uppå Hjärterö.

Månen lyser klar
uppå brögga vi valsen tar.

Här ä fläng å dragspelsgnäll
tag en vals i månskenskväll.

Lella vän en dans
uti månens glans.

Du min skatt
här ska valsas i natt.

Hjärtevän på Hjärterö,
vi snurrar å far lella rara mö.
Än en vals ve dragspelsgnäll

å sen ska vi svärma i månskenskväll.

Mången flecka grann
vell ha mej te sin fästeman,

ja' får mången vink
men ja' ser ej åt ögnablink.

Jag ej tittar åt nån mer
när du ser på mej å ler.

Lella vän en dans
uti månens glans.

Du min skatt
här ska valsas i natt.

Ringen fin å gull
ska jag ge dej så kärleksfull.

Uppå Hjärterö
ska vi bygga vår stuga rö.

Uti stormig höstekväll
ska vi ma ve spisens häll.

Lella vän en dans
uti månens glans.

Du min skatt
här ska valsas i natt.

Text: Göran Svenning     
Musik: David Hellström
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Hälsa Dem Därhemma

I den stora tysta natt 
står jag här vid skeppets ratt, 

under himlens stjärnehär, 
man på post mig satt. 

Efter lång och strävsam dag 
hör jag fjärran vingeslag, 

svalors flock, som åter går 
mot nord, mot ljus, mot vår.

   Hälsa dem därhemma, 
   hälsa far och mor, 
   hälsa gröna hagen, 

   hälsa lille bror. 
   Om jag hade vingar 
   Flöge jag med dig, 

   svala, flyg mot hemmet, 
   hälsa ifrån mig.

Lilla svala, fastän svag, 
dag och natt och natt och dag 

förer dig mot målet fram 
snabba vingeslag. 

Svala, tänk också på mig, 
gärna flöge jag med dig, 

hemma står väl ängen grön, 
O, svala, hör min bön.

Text: Ch. Bengtsson
Musik: Elith Worsing  
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I Värmeland 
Där Ä' Dä' Så Gutt, Gutt, Gutt

I Värmeland där ä’ dä' så gutt, gutt, gutt, 
Å allt kan en få dg en plutt, plutt, plutt

Å inget annat lann
En oppvisa kan,

Där en har dä' så ljufligt och gutt, gutt, gutt.

Å si bönner dä’ ha de så rika som fä. 
Å pengar de få för potater å sä'.

Å kalfvar å kor.
Å ankor och sor.

Å dä' gur i pluntan si gutt, gutt, gutt.

Å prästen han ä' då så stinner si så.
Å länsman så tjock, så han inte kan gå,

Å klockarefar
Ä alltid så gla'r,

Å sjonger, så dä’ gör så gutt, gutt, gutt.

Kalasa dä’ kan de som herrskapsfolk,
Å äta sä käften ä' fuller å mjölk.

Å pankakamos,
Å lutfisk å sås,

Å dä' gör i magen så gutt, gutt, gutt.

Å super dä' gör de hvarendaste da',
Bå' gubben å gumman kan snapsarna ta'

Å blir en då full,
Så bär dä' omkull,

Å dä' gör i hjärtat sä gutt, gutt, gutt.

Å flickor dä' ha de så rö'a som bär
Med kili'a armar å smånätta fär,

Å söta som sylt,
En tar dom om truten,

Å dä' gör i hjärtat så gutt, gutt, gutt.

Men pussa dom dä’ går då allri där an,
För då spotta å sparka de värre än skam,

För Petters Lars Pär
Fick nog kännas vär,

Men tyckte ändå det va’ gutt, gutt, gutt.
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För si Lotta hon spottade midt i hans trut, 
Å ba'an att veta en syndi'er hut. 

Men hur dä allt gick, 
Så Lotta han fick;

Då tyckte allt Pär, dä' va' gutt, gutt, gutt.

Jödde i Göljaryd
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I Värmeland En Fager Kvinna Bodde
 

I Värmeland e’ fager tärna bodde
Å många friare kring henne gnodde,

För ho’ va’ vacker som e’ ros om våren,
Som sola uti Karlsta’ jämt ho’ sken.

 
Så kom en herreman å ville ha'na, 

Å tjogetals ma vackra ord han sa'na. 
Men värst krumbukta han för hennes fader, 

För gubben va' må veta hiskligt rik.

Men flickan hörde inte uppå prate', 
Ho' tänkte: "de1 ä' nog en riktig sate. 
Å allri nånsin ska' ja1 släppa hanna, 

l klor'a på en sådan listig räf."

Men hennes fader tänkte ej de' samma, 
Han svor å skrek: "Må haken dig anamma. 

Som inte ta'r en töcken kär di' toka. 
När tänker du en gång te blifva gift?"

Men flickan sa': "Jag bryr mig inte om'en, 
Om än han vore ifra' himla kommen, 
För hela hjärta mitt ja' ga' te Lasse. 
En gång i höstas när vi körde hö."

Men då ble' hennes fader onn i sinne', 
Så ingen menska tordes vara inne, 

Han skrek: "Di' slyna, genast mig berätta. 
Hur haken alltihopa de' geck te."

Jaha, ja' satt i jämten i hölasse' 
Å då sa' Lasse: "Om ja' stjälper lasse' 
Å lasse' ramlar öfver dej"; sa Lasse, 

"Hur skulle de'," sa' Lasse, "gå me' dej?"

"Han hade knappt fått ole utur munna, 
Förrän i dike lasse stalp pä stunna; 

Å ja' mitt arma kräk kom under lasse' 
Å hållde på att rent förstörder bli."
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"Men Lasse han va' stärker, som en oxe, 
Ä länge låg han inte där å koxte. 

Förr'n han slö' ryggen uti krok och stötte 
Ur dike lasse' i ett enda tag."

"Å ja' ble' gläder, att ja' kom på fötter, 
Men kände mig så bruten å så trötter. 
Å se'n den dagen kan jag allri glömma 

Min Lasse, för han hafver frälst mitt lif."

Å därmä ble' de' punkt å därmä pricka, 
För drängen han fick gifta sej ma flicka 
Att ho ble' gläder kan fäll ingen undra, 
Nårsom ho' fick den kär ho' skulle ha.

Å lyckligare under himlapellen, 
Fanns ej ett par, å långt i sena qvällen 
Så talar di så gärna om den gången, 

Nårsom di bägge under lasse' låg.

Lars Bondeson
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Jag Gick Mig Ut En Sommerdag

Jag gick mig ut en sommardag 
I gröna lunden mötte jag 

En flicka som var mycket skön, 
Hennes make finns ej här 

Trallali trallallalalla, 
Trallali trallallalalla, 
Trallali trallallalalla, 

Trallallala.

Vi satte oss i lunden ner 
vi sprakade om kärleken. 
Å vill du bli min lella vän, 

Så blir ja din igen. 

Förlovningsringen ja dej  ger, 
Låt se du ständigt på den ser, 
Förglöm mig ej min lella vän. 

Ja ska aldrig glömma dig. 

Om åtta dar, kan du  ge svar 
Se'n du frågat har din mor å far. 

För ä dä säkert viljan din 
Tror jag säkert du blir min. 

När åtta dar förgångna var, 
Hade flickan fått sej en annan kär. 
Hon skrev mej då ett avskedsbrev, 

Ja bleknade därve. 

Min sorg va stor då kan i tro, 
Jag varken dag eller natt fick ro. 
Jag gick min väg fast den va lång

Ja gick den dagen lång. 

Ajöss min far, ajöss min mor. 
Ajöss min syster, ajöss min bror. 
Nu reser ja te främmande land 

Kommer aldrig mer igen. 
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 Jag Ha' Aldrig Haft Så Roligt 
I Mitt Syndiga Liv

Ja vann en tusenlapp på lotteriet här om dagen.
Å då ska ni tro att undertecknad blev i tagen.

Ja bjöd på ett kalas över alla rallarlagen.
Vars make ingen sett minsan i hela Sveriges land.

Där fans dä, ja vill menat bå akvavit å renat,
Å mycke mera smått å gott te kvällens tidsfördriv.

Vi dansa, unga gamla, så tännera de skramla,
:Ja ha' aldrig haft så roligt i mitt syndiga liv.: 

På logen där vi dansa va dä klackarna i taket, 
Men golvet dä va ruttet, så dä svikta! under knaket. 

Å förr'n vi visste ordet av, så ramla hela baket 
I lagåln ner te kreatur å andra vilda djur.
Ja hamna ma e piga i båset hos e kviga, 

Breve där låg svärmor som ett sprucket positiv, 
Å korna när de vakna de skrek så hörna rakna,
:Ja ha' aldrig haft så roligt i mitt syndiga liv.: 
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När nubben den va slut, å vi tagit sista hurret, 
Så gick vi ner te sjön, för te starta motor snurret. 

Men hur dä va så ramla gamla svärmor min i flurret 
A när ho inte ville dä så sjönk ho som en sten. 

Vi sökte å vi leta, men hitta blott e fläta 
Som ja ska sätta in i glas å ram, min liv å kniv. 
Ja tänkte dä va jäcken, nu tar'na fälle necken.
:Ja ha' aldrig haft så roligt i mitt syndiga liv.: 

Sen gick vi in te stan för att svärmors minne sörja, 
Men hade shampanjevin å lite annan smörja, 

Å hur dä va så längre fram på kvällen,
Ja då börja vi ett slagsmål som ni vet förstås uti all enkelhet 

Sen mins ja inte förrän ja vakna bakom dörren, 
I stadens enda enkelrum, med gallerperspektiv. 

Ja låg å såg på tanter å flugor å elefanter.
: Ja ha' aldrig haft så roligt i mitt syndiga liv.:

Text: Gösta Stevens
Musik: Ernst Rolf
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   Jazz På Landet
Bonnjazz / Johan på Snippen

Nu Johan på Snippen har köpt sej klaver, 
mä' åttio basar å fint faner.

Och nu ä de' dans varje lörda gu' ger, 
så på bönemöte går nog ingen mer.

När som Johan tar klavere mellan sina hänner, 
jäntera di skrattar så di visar sina tanner, 

och när han drar uppå bäljen ett drag, 
så blir de' dans intill ljusande dag. 

Alla våra pigor liksom alla våra drängar 
känner melodien liksom taktens alla svängar.

Johan han spelar så skjortan blir våt,
lägger sin själ i varenda dragspels låt.

Nej, kors! Se bå' farsan å morsan ä me' 
di trives nog bäst där de' livat ä '. 

Fast gammel en blir när som åra går te 
ska' en välan inte va less' för de'. 

Dansa de' kan alla 
både käringar å gubbar, 

så att dammet ryker mella' tuvar, sten å stubbar, 
får di en gammel å känd melodram, 
dansar di av sej minst ett kilogram. 

Gamla Fia stå ej längre si så där å skolka, 
killar inte de' i tårna när di spellar polka, 

fast du ä' sjutti å ja' sjutti-fem, 
så ska vi jazza mä' gammal bonnakläm.

Och Bloggarpåpelle å Hackstorpajon, 
di kom mä' en väska 
direkt från station. 

Di har vatt i stan å fått hem sin ranson, 
de' syns nog på bena de hörs på ton. 

Hoppa flickor, så ni visar hela underkjolen, 
dra på bälgen, Johan, 

så du trillar unner stolen. 
Tjo, ska' du ha dej en stor pilleknark? 
Den gör i piglocket stort undervark! 

Hadeliå hadeliå haderiderala. 
dansen går så dammet står 

tess tuppen börjar gala. 
Tack ska' du ha för du spela så bra, 

så hissar vi Johan! Hurra, Hurra, Hurra
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Och nu går vi hem, hör du Lotta kom hit, 
så ska ja' dej följa på vägen en bit. 

Ä hunn' inte lös går ja' me' änna dit. 
i fall ja' får lönen för möda å flit. 

Ni som inga flickor ha gå genast hem i snarken, 
så att inte ni i morron utav bonn' får sparken 

för att ni sover bak stutar å plog
vi som ha flickor vi klarar oss nog. 

Johan uppå Snippen, om du ingenting har för dä, 
ställer vi te skräll igen på onsda' eller lörda'.

Ja de' ä' säkert, de' tummar vi på, 
ajöken å tack för i kväll, i flickor små.

Text: Theodor Larsson
Musik: G. R. Wahlberg
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 Luffarevalsen

När sin "stunsa" luffarn ser,
han blir så mjuk som ett vax. 
Han ömma blickar henne ger 

och bjuder opp'na strax.

Men "kiliga" armar kring halsen, 
han "fröjdar" se'n med glans 
den "stunsiga" luffarevalsen, 
så rundt som grisens svans.

Men när se'n han luffar bort, 
blir "stunsan" blek och skral. 

Hon smakar varken vått ell' torrt, 
för bara kärlekskval.

Och gråten den sitter i halsen, 
när blott hon tänker på 

den "stunsiga" luffarevalsen, 
som hon ej mer får trå.

Så när många år förgå 
och luffarn luffat sig trott 
och alla "nubbar" ej förmå 
att lindra såren som blödt.

På nytt med sin "fäschiga" trall se'n 
han "stunsan" söker opp 
och åter i luffarevalsen 
han för sin hjärtesnopp.

Snart en liten "luff" han får, 
ett litet luffarefrö, 

som uti "farsans" fotspår går, 
att "jobbet" ej ska dö.

När denne har funnit sitt kall se'n 
han lämnar far och mor 

och gladt uti luffarevalsen 
han rundt kring världen gnor. 

Text: Emil Norlander 
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Lördagsvalsen

Kom följ mig nu Augusta, lägg armen om min hals
det skall gå undan uti flygande fläng i denna vals.

Var riktigt lätt på foten, det är ju lördagskväll,
du som är söt som en smällkaramell.

Där dansar tjocka Lasse och dammet står i sky
med Karolina som liknar ett uppspänt paraply.

Se Andersson i kryddbon, som väger sill och salt,
han dansar långsamt och högdraget kallt.

Nej, speleman skall spela och valsen skall gå varm,
tag långa steg du min Augusta och sträck din högra arm.

Låt golvets plankor gunga av glädjens hela makt 
i lördagsvalsens trefjärdedelstakt.

Augusta hon kan dansa precis som en dansös, 
fast hon är tjock och rund om midjan och ej så graciös.

Men mjuk som guttaperka hon är att hålla i 
och full med kärlek och ljuv poesi.

Nyss dansa jag med Bolla i bomullsklänning gul, 
men hon kom ej ur fläck och hon borde gått på hjul.

Och Anna-Stina rycker och knycker hit och dit, 
sist slet hon bort utav rocken en bit. 

Men härligt är att dansa i lördagskvällen sen, 
när man har tvättat både fötter och ansikte och ben. 
Man kråmar sig för flickan så stolt liksom en tupp, 

då melodin till en vals spelas upp.

Augusta, jag skall drömma du vilar på min arm, 
se'n jag har lagt mig i min säng under fårskinnsfällen varm.

Jag drömmer om din midja och dina ögon blå 
och om den kyssen som jag ej kunde få. 

Men ännu ljuder valsen fast speleman är sne' 
och klockan visar på fyra då bara hon är tre. 

Än kunna vi nog valsa ett par repriser till, 
kom sätt dig se'n i mitt knä om du vill! 

Augusta, har du känt huru ljuvligt valsen går, 
ty jag har splitternya pjäxor med stroppar och resår.

Det känns som om vi båda ej golvet kunde nå, 
precis som vingar vi hade, vi två.

Text: Svarta Masken    
Musik: Anselm Johansson
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  Malajen

Ja  ä  malaj  ja,  dä  ä  desamma  som  militärarbetare,  en  liten  trasig
korsning mellan beväring och kronvrak.  Malaj kan man bli  utav flera
orsaker och fel i kroppskonstitutionen, såsom lite trasig i övre våningen
närmast  plåttaket,  dålig  öppning  på  tirerna,  tji  taggar  i  matklykan,
amerikanska myggbett på ryggen, hjärtfel, åderbråk, vatten i knäna, eller
plattfotad så fasligt så man inte kan gå i kuperad terräng, då blir man
malaj. Allt dä här har jag, så jag ä fullblods malaj ja.

När alla andra tåga för kung och fosterland
Då går jag där å maskar med kvasten i min hand,

När alla andra träna för fosterlandets väl
Då ligger jag på ryggen, där hemma i kasärn

Ty jag är en malaj, blott en vanlig malaj, 
Som ni alla här tydligt, kan se här kan se. 
Ja, jag är en malaj blott en vanlig malaj 

Men jag klarar min värnplikt för de.

När alla andra plågas med packning å gevär 
Då går jag i min grötrock å plockar lite bär. 

När andra står giv akt efter skarpt kommandorop. 
Då går jag alltid tvärtom å sjunker ner ihop. 

När alla andra tåga i kunglig vaktparad 
Jag står på trottoaren å ä så jädrans glad. 

När andra ställer opp sig för vakten "i gevär" 
Då rör mej ej i röken, jag tillhör ej det där. 

När alla andra kuta för flickorna i sta'n 
Då får jag göra tvärtom å vända bort till kran, 
Då svider dä i hjärtat, dä sticker som en pil, 
Men sablar i min låda en gång jag blir civil. 

Kalle Nämdeman
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 Malmö Valsen 
På Baltiskan

På Baltiskan ja går så glad 
mä dej min vän i Malmö stad. 

Här kommer folk från öst och väst 
till Baltisk sommarfäst. 

Härliga, härliga Malmö mö, 
uppå din väg skall ja rosor strö, 
Lilla Pernilla du tjusar mej — 

å vad ja' älskar dej!

Mitt hjärtas viv, här är det liv,
å många glada tidsfördriv.
Och hallar speglar sej i sjö,

så skönt uti Malmö.

Här spikas inglish, snakkes dansk,
här spraeckens tysk, parleras fransk.

Men blott din ljuva skånska röst
kan ge mitt hjärta tröst.

På Baltiskan går allt gallant, 
där får ja se så mycke grant; 
men grannast är att se ändå, 

i dina ögon blå.

Text: Göran Svenning
Musik: David Hellström
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 Medel För Kalla Ben

Jöns Pettersson han vanka till doktor'n, för att bli 
Reparerad  och kurerad för ett men. 

Jöns Pettersson var eljest ganska frisk och lytesfri, 
Men han hade så förfärligt kalla ben.

Jöns Pettersson recepter fick, så långa som ett år; 
Men han tacka, fast han sörjde uti mjugg. 

För, fjorton da'r därefter, han till doktor'n återgår — 
För det hade inte hjälpt ett enda dugg.

Och doktor'n ordinera honom bad av alla slag, 
Både med och utan elektricitet.

Men Jöns han kom tillbaka, väl jämt var sjunde dag, 
Utan att bil hjälpt för sin abnormitet.

Nu vet jag ingen annan råd, sa' doktor'n, än att ni, 
När det onda kommer, som er plågar styggt, 

Vill bruka samma medel, som jag alltid själv försökt, 
Och det jagar bort dat onda straxt på flykt.

När jag till sängs om kvällen går och inte får en blund, 
För att fötterna ä' kalla såsom is, 

Då sticker jag dem bort till gumman min en stund 
Och det käns som om jag var i paradis.

Jöns Pettersson vart själaglad och tackade för sej: 
Hjälper de' mej, ja då känner jag mig säll; 

Vill ni va' så snäll och fråga er gumma ifrån mej, 
Om  det passar att jag kommer nu j kväll.

Lars Bondeson
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 Min Sångröst 
Den Kan Ej Betalas Med Gull

HON: Min sångröst den kan ej betalas med gull.
HAN: Det låter som att slå på en sprucken kastrull.

BÅDA: För Hållian Alian, Hållian Allallalej,
Hållian Alian, Hållian lej.

För Hållian Alian, Hållian Allallalej,
Hållian Alian, Hållian lej.

HON: En syster dä har ja' — hon dansar allt bäst. 
HAN: Hon dansar precis som en stelbenter häst. 

HON: En broder dä har Ja', han målar med smak. 
HAN: Han rö' färger plank å så stryker han tak. 

HON: Å rika föräldrar i staden ja' har. 
HAN: Pyttsan, ho har varken mor eller far. 

HON: Å se mina tänder så blänkande vit. 
HAN: Ja, löständer har ho varendaste bit. 

HON: Å se på mina fötter, så nätta å små. 
HAN: Ja liktorner har ho på varevelia tå. 

HON: Å den som får mej, han får sej en skatt. 
HAN: Illisti dä ä ho', precis som en katt. 

Text: Lars Dalabonde
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Motorcykeln

Det hände häromdan
Att jag for in te stan

Och in på järnaffären gick min lugna ban.
Jag skulle köpa nåt

Men jag kom inte på't.
Och handlarn sa: jag ska väl gissa!
Han gissa uppå allt som fanns i bon

Från spik å kätting å ner te hästeskon
Men singeliduttan, å ta ma sjuttan

Han gissa rätt så ja ble uttan.

Men så te sist han sa:
Nå't ska du väl ha

Du kan väl inte komma tomhänt från en sta
Och pängar har du tjent
På kristi'n rent gement

Så köp dej du en motorcykel
Ma sidovagn, den är fin då ska du si

I sidovagnen du sätter käringa di
Och singeliduttan dä går som sjuttan
En så'n kan knappast nå'n va uttan.
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Va kostar de? sa ja
Ja, ska du ha en bra

Så ä dä bäst att en på fyratusen ta
Jag har en extra fin

En sidovagnsmaskin,
Du ser dä står "Komet" på sidan

Du slår bensin i ett litet hål så här
Och rycker te i manicken sen så bär
de av som sjuttan, å singeliduttan

Bad häst och vagn kan du va uttan.

Jaha, köss te, sa ja
Och fyratusen la

Ja uppå disken och sen gav jag maj åsta
Dä gick som en raket
(Han hette ju "Komet")

O jösses va de rök ur svansen
Polisen ropte, nu kör du rakt för fort

Du stänker ner bad' folk och hus ma lort
För singeliduttan, dä går som sjuttan

Och nummer bak dä ä du uttan.

Ja allri i min da
Ja åkt så fort och bra

Och uti diket ingen enda gång jag va
Men min bensin tog slut

Sen stod hon absolut
Som en istadig märr på vägen,

Men då kom Karlson från stan me åkedon
Jag fick ett rep av en annan känd person

Men singeliduttan, å ta maj sjuttan
En häst dä kan man knappt va uttan.

Ja cykeln ä nog fin
Men köra ma bensin

Dä tycker inte ja ä bra å min Kristin
Hon sa te maj som så: 
Sätt du skacklar på 

Och sätt sen märra för maskin 
Nu sitter ho i sin sidovagn så gla 
Och jag rider på sitsen breve na 

Och singeliduttan, dä går som sjuttan 
Men märra kan vi ej va uttan.

Text: Skånska Lasse
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Nikolina

Att vara kär, dä ä en ryslig pina,
den som försökt dä säger inte nej.

Jag var så rysligt kär i Nikolina
å Nikolina lika kär i mej.

Om hennes hand ja' bad hos hennes pappa,
men fick ett svar som ja' ej väntat på.

Ja' aldrig kommit ut för någon trappa, 
så rysligt hastigt som ja' gjorde då.

Då gick ja' hem å skrev te Nikolina
om hon vill' vara så rysligt snäll

å möta mej när månen börjar skina 
i ekebacken nästa lördagskväll.
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Där mötte mej en mörk figur i kappa —
å månen sken på himlen som en båk.

Den mötande var Nikolinas pappa,
beväpnad med en rätt försvarlig påk.

Jag blev så rädd, ja' darrade i knäna,
å tog te bena både rädd och skygg,

men som ja' smög där fram emellan träna, 
lät gubben påken dansa på min rygg.

Då gick ja' hem å skrev te Nikolina:
"Nu ä dä mä mett hela liv ajö. 

Om du ej bota kan min kärlekspina, 
går ja' å dränker mej i närmsta sjö."

Men Nikolina botade min sjuka —
hon sade: "Käre Olle, tänk dej för.

Den som sitt liv förkortar ä en kruka,
du kan väl lugna dej tess gubben dör."

Å nu så väntar ja å Nikolina
att gubben han ska kola vippen av, 
å till ett minne efter honom sättes 

den gamla påken uppå gubbens grav.

50



   När Morsan Fyller Femtio År

Oj, oj, oj, vad jag är glad, lördag skall det bli! 
Ni kan inte gissa vad, men Ni får väl si. 

Mången "böna" blir vår gäst, mången "ekens kis!’ 
Alla ska' till morsans fest — bums naturligtvis. 

Sigtunagatan i förtitvå skall det hela av stapeln gå.

Så det skall bli skojigt om lördag, 
när morsan fyller femtio år! 

Ja, det skall bli skojigt om lördag, 
När morsan fyller år.

Det är stökigt hemma nu, vädring jämt och drag. 
Men det gäller, vet vi ju, morsans 'hedersdag. 

Skurar gör dom, ibakar ock — allting tycks gå bra; 
Grytor puttrar under lock, ja, så ska' de' va. 

Farsan bränner och morsan me', så det luktar — 
va f—n gjörde.

Tio liter hemmabrygt ha vi nu fått ihop,
Och det blir om några da'r ännu ett par stop.

Hårvatten och Lazarol ha vi dussintal,
Och vi få en finfin bål "Eau de Portugal."

Farsan   dessutom har fått fatt fyra liter från doktor Bratt.

Skulle fyllan bli för nätt ha vi dunder me',
Dunder rinner ner så lätt, när som man är sne.

Som vi vet så finns det "kek" — fylla ävenså.
Den får inte vara vek, som ej trillar å.

Mår du illa, så ge en vink, morsan sätter då fram en hink.

Kalle Nämdeman
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Polkan Går

När som sola har gått ner
tar Karl-Erik sitt klaver.

Spelar opp med ett till en fin och nätt
flink och lätt gammal grann polkett

ingen jänta kan stå still
alla pojkar dansa vill.

Det blir friska tag
i vårt glada lag

dans intill ljusan dag.

Addeli, addelej, fadderi, fadderej!
Den gladaste bland skepparna

för sin tös i stepparna
och kysser´na på läpparna.

Addeli, addelej, fadderi, fadderej!
här över gröna ängana
över blomstersängarna
polkan går fram, tjo hej!

Handelsman från Södervik
han som luktar kosmetik

kors i all sin dar vilka steg han tar
girar, far,men går ändå klar.
Och så Sjöblom som har vatt

tre år i Amerikat
far iväg sin kos

med en skärgårdsros
röd liksom krösamos.

Gamle skeppar Söderman,
det var värst vad han går an,

så han flänger, flår,
fast han fyllt i vår

sjutti år —
ja, si den är svår.

Och så Långnäs — Hannas "strutt"
han är me och tar ett skutt, 

han är halt och sne,
men vad gör väl de, 

nog kan man hoppa me.
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Vill du bli min hjärtevän,
ska vi ta en sväng igen.

Får jag föra dej
hela livet, säj,

tjosan hej,
vad jag älskar dej!

Jag ska köpa dej en ring
med demanter runt ikring.

Och en herrskapshatt
med en blomsterrabatt,

min lilla hjärteskatt.

Ska vi ta en äkålång 
utav estnisk pikardong? 

Det ger fart åt blon, 
man blir lätt på skon, 

starka don 
ger den rätta tron. 

Var försiktig med puteln, 
den ska räcka hela kväll’n — 

lå och då en klunk 
mellans spelens dunk 
ta vi till polkans lunk. 

Text: Martin Nilsson
Musik: Robert Ryberg
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Spiskroksvalsen

"Spiskroksvalsen" har toner med kläm uti, 
när man hör den, kan man ej alls låta bli 
stampa takten och svänga i valsens ring 

med sin gosse runterikring. 
Pojkar, jäntor, nu fröjdom en "spiskroksvals" 

och jag lovar, ni er ej ångrar alls, 
ty med armen om livet på jäntan sin 

dansar gossen i himlen in.

:||: D'ä så livat så,
man går bara på

får en köss ibland
bad' på mun och hand,

men vad gör väl det
när som ingen ser't,

"Spiskroksvalsen" gör en så het. :||: 

Uppå dansbanan fröjdas av hjärtans grund, 
ljuva toner ifrån den grönskande lund 
lockar gossen att svinga sin flicka lätt

efter "Spiskroksvalsen" så nätt. 
Ifrån Ystad och till Haparanda stad 

tonas "Spiskroksvalsen" av ungdom så glad, 
ty Kal Dompan en fin melodi den gett, 

"Spiskroksvalsen" ä' numro ett.

Text: Rosa Grünberg
Musik: Kal Dompan

54



55



 Storbönnernas Vals

Sommarn ä slut, fet ä vår stut,
kor å hästar trinda nu stå,
får å kalvar, präktigt de må.
Ladan ä full, vi må som gull,

höet doftar fin timotej,
holia, 'holia, fin timotej, holia, holia, hej!

Re'n solen sjunker bak stugans knut,
blommor vissna å dö snart ut.

Gulna å grå, träden de stå,
holia, holia, stå.

Gulna å grå, träden de stå, 
holia, holia, stå.

Jul så de bli, då ska ni si, 
ätes, drickas de, utå hin, 

gröten, fisken, den ä så fin. 
Livat å glatt, ja rent besatt, 

dansar man me' gammal å ung, 
holia, holia, gammal å ung, 
känner sej liksom en kung. 

På juldasmoron en "gök" man tar, 
sen till körkan man genast far. 

Då i vart hus, syns juleljus, 
holia, holia, ljus.

Då i vart hus, syns juleljus 
holia, holia, ljus.
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Tjugondaknut jula ä slut,
då blir dans i nämdemans hus,

öl å brännvin i fula krus.
Undan de' går, knuffar man får,

tös å pojke famna varann,
holia, holia,  famna varann,
stjäla en köss allt iblann.

Men bakom lagårn ä gäcken lös,
där man slåss om Lars Olsons tös. 
Sen bli de' bra, "mulbänk" de' ta, 

holia, 'holia, ta.

Se'n bli de' bra, "mulbänk" de ta, 
holia, 'holia, ta.

Text och Musik: Gunnar Ekerot  
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 Sven Svenssons Sven

Sven Svensons Sven i Vångemo,
som känte dräng i Dångebro, 
där han gett bort sitt hjärtebo 

till nämndemans Krestin.

Till staden han sig gängade, 
han gick så svetten ångade, —
den tanken honom fångade, 

att hämta brännevin.

Kring packat bränvinsmagasin, 
de svärmade som sommarbin, 

för att få julebrännevin, 
och opp i gasken bli.

De rumlade och virade, 
så att man lustigt plirade; 
ja Herrens födsel firade, 

i grunden en och var.

Men Sven som aldrig slarvade,
tog käppen sin den svarvade, 
och hem med flaskan larvade, 

se'n han köpt munnasnus.

Ja Sven, som i sin ungdomsvår, 
allt från sitt första barndomsår, 
ej smakat minsta bränvinstår 

nu tänkte ta ett rus.

Men Stina van vid tjuf pojkstreck, 
hon i obevakat ögonblick, 

slog ut varenda bränvinsslick, 
å skjöljde flaskan ren.

Och som en dans på Tivoli, 
då gick få flaskan finkelfri, 

men bittervatten däruti 
hon hällde, "sicken en!"
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Å Sven som så hon tuktade, 
till något spratt ej luktade, 
varför han icke fruktade 

att ta bad' en och två.

Å Stina stod å flinade, 
när Sven det i sig pinade, — 

Usch! skrek han till, å grinade, 
Usch! smakar bränvin så?

Då om ja får en million, 
ja' smakar ej sånt rackardon, 

som ja ska slå i svinahon,
 så sant ja heter Sven.

Å blott för denna kvinnolist 
blev Sven för alltid nykterist, 
som nu har egen förstukvist, 

å liten vän på den.

Skånska Lasse och Calle Lindström
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 Svenskt Potpourri

Vill Ni se Kalle P, så vare mjukast' tjänare. 
Jag det är, fast man plär kalla mig — 
Kung Karl, den unge hjälte han stod —

I Värmeland en fager tärna bodde 
och många friare kring henne gnodde, 

ty hon var vacker som — 
Kristallen den fina som solen månd' skina,

som stjärnorna blänka — 
 En kväll så säll i Kungsträdgårn jag satt,

där mötte mig —
En liten fågel satt en gång och sjöng i furuskog, 

Han hade sjungit dagen lång men dock ej sjungit — 
Gubben Noach, gubben Noach, var en hedersman.

När han gik —
Till österland vill jag fara, där bor —

Krigarn vilar sig i mark och skog ofta nog, 
Klippan är hans hårda huvudgärd,   

Sängkamraten är —
Fru Söderström, fru Söderström, fru Söderström,

och lilla mamsell Ros ge mej lite —
Öl och brännvin stora muggar nu vi ska' ha, 

Töserna skina liksom röda rosor på —
Vårt land, vårt land, vårt fosterland, ljud högt —

O, yngling om du hjärta har att —
Vila vid denna källa vår lilla frukost vi framställa,

Rödt vin och —
Vårvindar friska, leka och viska — 

Haver Ni sett Karlson, han som lägger ner rör,
Han som jämt är med — 

Petter Jonson han såg i Fäderneslandet, 
Hur ämbetsmännen förstört —

Mari därhemma i våran by, en ar'tonåriger jänta,
Med vackra ögon och fager hy,

Med gal å pänningeränta,
Å rask å kati på alla vis,

Ve' rock å vävstol, ve skörd å spis,
Hon hade endast det fele'

Att hon va' rädder, så faslitt rädder — 
För Hiaderi Å Håra, Hiaderi Å Hiaderi Å Hiaderi 

Å Håra, Hiaderi Å Håra.

60



 Tattare-Emma

Den grannesta flicka därhemma, pina å dö,
ä Måns Tattares svartöjda Emma, e däjeli mö.

Hennes hår dä ä svart som di mörkesta nättera!
Ä dä undelit då, att ja längtar ätter’a?

Um bara ni hörde’na skratta, trodde ni mej,
å va ni har svårt för te fatta, dä klara sej.
Hennes mun den är röer, å vita ä tännera,

å mjuka å herrskapsfina ä hännera.

Når speleman inne på logen drillar en dans,
ä Tattare-Emma från skogen den licksta som fanns

te si: ho ä kringest i svingane vänningar
når storpolska går, så dä vischer i klänningar.

Ho ä som ho hadde e fjäder unner si sko.
Å inte en sula åv läder – så dansar ho!

Å var ho ä mä blir dä träter blann fleckera,
Slagsmål blann pojkar di närmesta veckera.

Å far min han säjer därhemma, att ja, ja ä dum,
som håller åv Tattare-Emma – Va bryr ja mej um

att Tattare-Måns, hennes far, ä en stackare,
som skälles för skojare, tjuvstryk å rackare.

Jeremias i Tröstlösa
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Ä Du Mä På Dä  

Mi jänte ho hadde söm jäntera plä 
två yger tå sol å ett hjärte tå trä, 

ja låg där å kve söm ett kräk på knä
å sa: "Vell du ta ma, så uschli ja ä? 

Ä du ma på dä, ä du mä på dä?" 
— å tänkte, att jänta va mä.

Ho las i e bok å ho bynte å blä 
å va söm ho rakt inte alls va mä. 

Ja töla, ja ba: "Ja vell fö, ja vell klä 
mi käre lelle tös ma dä bäste, söm ä, 
— ä du ma på dä, ä du mä på dä?" 

Da flint' ho, da sa ho: "Nähä!"

"Nä allri, nä allri, nä ni gånger nä, 
förr tog ja fäll basen, söm jämt sier bä, 

än krake, söm jämt sier ma på dä, 
ä du ma på dä, ä du mä på dä, 
ä du ma på dä, ä du mä på dä, 

nä ni gånger, ni gånger nä."

O gösser, I alle, söm faller på knä,
I vet fäll, I hör fall, valls jäntera ä,

ä yga tå sol, så ä hjärte tå trä,
lätt jäntera gå, ä I mä på dä?
ä I ma på dä, ä I mä på dä?
— ja tänker, ja tror I ä mä!

Gustaf Fröding
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NOTES

Between 1908 and 1950 Olle i Skratthult published several songbooks.
The small pamphlets had song lyrics and stories from his recordings and
live performances.  Olle and his band recorded all of the songs in this
compilation except for “Barndomshemmet” and “Hälsa Dem Därhemma”.
Those two songs, however, did appear in his songbooks.

Olle recorded “Dä Va’ En Gång En Gubbe” in 1923. The lyrics were in his
songbooks of the 1920s, but a recording of the song has not yet been
found. “Jeg Gikk Meg Ut I Lunden Grønn” is a Norwegian variant of “Jag
Gick Mig Ut En Sommerdag”, which Olle recorded in 1928.

SONGS RECORDED MORE THAN ONCE

Den Lustige Kopparslagarn 1916, 1917, 1923
Flickorna I Nerke 1916, 1917

Hjärterövalsen 1916, 1917
Min Sångröst Den Kan Ej Betalas Med Gull 1917, 1928

Nikolina 1917, 1923, 1929
Svenskt Potpourri 1916, 1917 
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	Alundavisan
	Barndomshemmet
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